
 תקנון תכנית אנבוקס

 

 "ַאְנּבֹוְקס"

"( ששם לו למטרה להפיץ שפה ותרבות אילן-בראילן )"-מרכז היזמות של אוניברסיטת בר

פוטנציאל  בעל מבוססות מחקר אילן, ולהקים חברות הזנק-יזמית בקרב קהילת המחקר של בר

 .ממחקר ליזמותמתודית חניכה , באמצעות תוכנית "(סטארטאפ)" להשפעה גלובלית חיובית

 בהתאם להנחיות הממשלה והאוניברסיטה. תתנהל כניתוהת במהלך תקופת הקורונה, 

 

 כניתות

", השראה, ""תכנית)" אצה בסמסטרים עוקביםוה השראה יפרקתוכנית אנבוקס כוללת 

 . (", בהתאםהאצה"

 גורמי הצלחה המציגים חדשנות ויזמות ופאנלים של מומחיהרצאות  ה שלסדר השראה 
, היזמות וקהילתחוקרים, עמיתי מחקר, סטודנטים פתוח לאשר  השראהביזמות. פרק 

הכירות  .האצהפרק עם פרטי ודרישות והיכרות יזמות ל תובנות קריטיותמקנה למשתתפים 
 מהווה יתרון להגשת מועמדות להאצה. עם גורמי הצלחה ביזמות

 עלבעקומת למידה תלולה, נבחרים  מייסדיםצוותי של פרטנית הובלה וחניכה   האצה-

 רטאפ  לגיוס הון ראשוני. אסט הכנתשם , לבשוק הגלובלי תיקוף מוצר-גילויפי מתודולוגיית 

 

 האצהל בקשה וקבלה

מועמדות  תבקש אילן-אשר כוללים חברי קהילת המחקר של בר םבתום ההשראה יגישו צוותי

טופס הגשת מועמדות אנא פנה לסיגל הראל מור: קבלת ל ."(בקשהשבא אחריו )" להאצה

sigal.harel@unbox.ventures 

יוזמן  שיימצא מתאיםצוות וועדת קבלה שתבחן את מועמדותו. יוזמן ל שהגיש בקשהצוות 

 תנאים הסכם)" של אנבוקס האצה בכפוף לחתימה על מסמך תנאים ראשונילהצטרף  ל

 ."(ראשוני

  

 בהאצה מייסדים

-ברמעבדה של  י/מחקר, ועובד י/, עמיתים/דוקטורנט חבר/י סגל, :צוות המייסדים יכול למנות

. על ("מייסדיםוביחד " "יזמים"", אילן-בר חוקרי") אילן-שאינם קשורים לבר ושותפים, אילן

לגיוס הון  ואחרי כןהאצה, הבמהלך רטאפ אהסטלהקמת מרצם ממזמנם והמייסדים להקדיש 

 .ותפעול הסטרטאפ

 :מייסדים ימנו לפחותה

 אילן שתומך במייסד מוביל, מלווה את הצוות בפעילות מחקרית ופיתוח קניין -חבר סגל בר
בתמיכה פי הסכם אישי -עלבמהלך האצה, ומחויב שעות בשבוע  8-4מזמנו משקיע רוחני, 

 ;("מייסד חוקר"לסטרטאפ לאחר הקמתו )
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 זמנו שמשקיע את מירב  יזםאו  עובד מעבדה או עמית מחקר או דוקטורנט לקראת סיום
הקמת הסטרטאפ לפי הסכם אישי -מחויב עלו ,פרק ההאצהלהובלת הצוות במהלך ומרצו 

 .("מייסד מוביל")כולל גיוס הון ראשוני מיד לאחר האצה 

משלימות ומיומנויות  יכולותבעלי אילן ומחוץ שהם -אחרים מברצירוף של אנבוקס מעודד 

 .("מייסדים נוספים")רטאפ אלהתפתחות מוצלחת של הסט פי הסכם אישי-אשר מחויבים על

 

 מלגת יזמות

"(, באישור יזמות מלגתלתקופה של שנה )"₪  48,000מיוחדת בסך  מלגהעניק יאנבוקס 

שהוא דוקטורנט לקראת סיום הנתמך מייסד מוביל ל האצהאו אחרי במהלך  מנהל אנבוקס,

לבקשת טופס . "(מלגת יזמות זכאינשיא )"חוקר ואינו נהנה במקביל ממלגת -ידי מייסד-על

 venturessigal.harel@unbox.: לגת יזמות אנא פנה לסיגל הראל מורמ

 

 להאצהארגז כלים 

 ומוכח ליזמות מוצלחת.מעצים  ,מגווןארגז כלים בהאצה אנבוקס מציע למייסדים 

  מתודולוגיה מוכחת המבוססת על תהליך איטרטיבי לגילוי ותיקוף לקוחות, בהנחיית קורס
Udacity  מקווןEP245 How to Build a Startup ; 

  בעיה ראויה, חדשנות איתור ייעוד,  ובכלל זה: ביזמות גורמי הצלחההיכרות עם
-חוף, רכיבת גלים, ארכיטקטורה עסקית, אפיון תחרות, מתאם מוצר-משבשת, ראש

 ;מבוגרי התכנית תובנות , ואקוסיסטםלקוח, 

  ידי -עלהחונך הראשי מנהל אנבוקס, ו ידי-עלבצעדים ראשונים ביזמות חניכה אישית
 יזמים סדרתיים ומשקיעים; מובחרת שלעתודה מ ושיצוות ים/מנטור

 שבועיבמפגש ותובנות מדדי ביצוע בכל הקשור לבהאצה  המייסדיםשל הדדית  הפריה;  

  חשבונאות, משפט תאגידי, שיווק  ם רלבנטיים להקמת סטארטאפ:בנושאיייעוץ מקצועי
 וכד'; מדגים  הכנתגרילה, הקמת אתר אינטרנט, מצגות אפקטיביות, 

  בשוק  "תיקוף לקוח-גילוי"תהליכי לתכנון וביצוע דולר  25,000בסך מימון ראשוני
 הגלובלי;

  גישה למשקיעים מתאימים, הכנת תכנית והכוונה להכוללת סיוע לגיוס הון הכשרה
 ;למשקיע, ותיק בדיקת נאותותמצגת פיננסית, 

 נוח בקמפוסנגיש ו משותף מתחם עבודה. 

 

 דרישות שפה

אך לא כולל  נדרשים תוצרים; EP245 מקוון  קורס ,השראהבפרק  גורמי הצלחהכולל  תכנים

מצגות; פיננסית, קורות חיים ו, תכנית מרי שיווקואתר אינטרנט, ח ,קנבס מודל עסקירק 

בדרישות  עמידת המייסדים אנגלית.שפה הכולם ב –תיקוף לקוח בשוק הגלובלי -גילויתהליך 

 .גבוההברמה באנגלית כישורי קריאה, כתיבה ודיבור  דורשתהתוכנית 

 

 דרישות פרק האצה
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 ;המייסד )חוקר/מוביל/נוסף( למעמדבהתאם  מחויבות להאצה .1

 ;EP245 How to Build a Startup קורס מקווןלמידה עצמית של  .2

 ;מנהל אנבוקס ,בהנחיית החונך הראשי ייעודיותעמידה במשימות שבועיות  .3

 ;פגישה שבועית עם החונך הראשי ומנהל אנבוקס .4

 ;ים/פגישה שבועית עם מנטור .5

 המייסדים המשתתפים בהאצה; למשותפת של כל השתתפות בפגישה שבועית .6

 .דמו יוםאירוע השתתפות בלאחר היווסדות המיזם,  .7

  
 

 היווסדות

מייסדים שעמד צוות ,  ובהזמנת מנהל אנבוקס האצה בהמלצת ועדת השקעותהבסיום 

 ."(היווסדותכחברה )"רטאפ אסטההקמה לשלב  עבורבהצלחה בדרישות י

בהסכם מייסדים ע"פ התנאים המפורטים להתאגד כחברה המייסדים נו יוזמ בהיווסדות

 כאשר: "(מייסדים הסכם)"תנאים ראשוני הבהסכם 

 ידי -על טבלת הוןבכפוף לאישור  בהבשלה הפוכהמניות ייסוד בסטארטאפ   :למייסדים
 מנהל אנבוקס.

 :אילן; הסכם -מניות ייסוד ששיעורן רבע ממניות הייסוד של מייסדים חברי בר לאנבוקס
"(; זכות יתירה להשתתף גיוס סידגיוס הון ראשוני )"בלהמרה  1SAFEהשקעה מסוג 

 בגיוס הון מתקדם.

 

 קניין רוחניזכויות 

 ידישנוצר על חני וזכויות מיוחדות בקניין רנהנה מ אנבוקס כניתותמסגרת רטאפ שנוסד באסט

 :כמפורט להלן אילן-מייסדי בר

 בכתב הודעה באמצעותרטאפ א( לסטASSIGNMENT“)לשיוך תגלית חדשה זכאית כל  .א
 ליו"ר ועדת תגליות, ללא תמורה נוספת לאוניברסיטה או לכל חברה בבעלותה;

  של  חברת המיסחור ,אנבוקס ובאישור, סידגיוס  וטרםהיווסדות הלאחר בתקופה

 רישום; ותישא בהוצאות פטנטכ תגליתתרשום  "(ביראד")אילן -אוניברסיטת בר

מקסימלי תגלית שנרשמה כפטנט ע"י ביראד אך טרם מוסחרה, זכאית לרישוי 

ישולמו  ביראד הקשורות לרישום פטנט ע"יישירות העלויות ה(. ”LICENSE“טאפ )ראטלס

 ;"סיד גיוס"כספי מ לביראדרטאפ אהסט ידי-לע

 לרשות , יעבור תהיווסדוהיום תוך שנתיים מ טרם גיוס סיד לפעול חדלרטאפ אהסטהיה ו

ידי ביראד -על פטנטים שרושוה לרבותרטאפ, אהקניין הרוחני של הסטכל האוניברסיטה 

  .רטאפאלסט ששויכותגליות הו

 אקוסיסטםבשותפות 

אנשי ומרכז בריאות  חבירת שיאפשרו, בריאות מרכזימסגרות שת"פ עם יוצר ומקים אנבוקס 

שישביחו את  אנבוקס מעודד את המייסדים לשקול שותפויות כאלה. שלו כמייסדים נוספיםסגל 
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מניות ייסוד בחלוקה היא  ולחברי סגל שלהםלגופי הבריאות , כאשר התמורה הסטרטאפ

 ., המרכז הרפואי וכלל המייסדיםאנבוקס ידי-עלשתאושר 

 

 התמחות סטודנטים

להצטרף אילן -מכל הפקולטות והמחלקות בברסטודנטים לתואר ראשון ושני אנבוקס מזמין 

  אל: כתבו לנולפרטים נוספים אנא  .הקמת סטארטאפבתהליך  מתמחיםכ

 Interns@unbox.ventures  

 

 שינויים בתקנון

שינויים בתקנון לא בהחלטה בלעדית. עת בכל  שמורה הזכות לשנות את התקנון לאנבוקס 

 קודמים.מחזורים יחולו בדיעבד על 
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